
Política Ouvidoria Nardini- Versão 2 

 

1. Objetivo 

A presente política tem como objetivo divulgar e orientar os colaboradores em relação às 

diretrizes adotadas para a implantação, manutenção e desenvolvimento da Ouvidoria Nardini.  

A empresa se preocupa em estabelecer relações transparentes e por isso elaborou uma série 

de tópicos esclarecedores a respeito da ferramenta de comunicação, implantada para ser uma 

aliada em decisões e cumprimentos da cultura organizacional da empresa, descritas no código 

de ética. 

Todos os tópicos desta política devem ser seguidos pelos colaboradores, parceiros, clientes, 

comunidade e público em geral. 

2. Ouvidoria Nardini 

A Ouvidoria Nardini é uma ferramenta de comunicação da Nardini Agroindustrial, que 

disponibiliza diversos meios de comunicação com a finalidade de ouvir as críticas e 

preocupações de nossos Stakeholders (colaboradores, comunidade, parceiros e fornecedores).  

Para a implantação, a Nardini fechou uma parceria com a consultoria IAUDIT, sediada na 

capital paulista, para realizar a gestão do recebimento dos relatos. Esta parceria garante a 

confidencialidade dos relatores.  

3. Sobre a Iaudit 

A IAUDIT é uma consultoria empresarial com sede em São Paulo e atuação em todo o território 

nacional, que se diferencia pelo atendimento personalizado e comprometido, identificando e 

solucionando as necessidades específicas de cada cliente. Um dos serviços prestados é a 

Implantação e gestão da Ouvidoria Interna.  

4. Canais de comunicação 

A Ouvidoria Nardini coloca à disposição 4 canais de comunicação que funcionam 24h: 

• Atendimento de voz 0800;  

• Caixa Postal – após as 18:00hs, finais de semana e feriados;  

• Recepção de e-mail;  

• Hotsite dedicado em ambiente seguro – ‘’https:’’- 

(http://www.iaudit.com.br/sistema/exemplo); 

O compromisso da IAUDIT é: 

a) Atender todas as ligações do canal 0800 durante o horário comercial estendido 

ininterrupto – 10 horas diárias (de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00hs, horário 

de Brasília);  

b) Dar tratativa a 100% dos e-mails e contatos recebidos através do hotsite conforme 

script desenvolvido em comum acordo; 

c) Documentar o entendimento da ligação para os contatos via 0800; 



d) Sugerir próximos passos para o tratamento da denúncia pelo gestor responsável; 

e) Acionar o atendimento automático personalizado (URA) fora do horário comercial. 

(365 dias x 7 dias x 24 horas).  

f) Fornecer número de protocolo sequencial ao denunciante; 

g) Redirecionar aos responsáveis pré-determinados, os contatos não aplicáveis ao canal 

de denúncias, como por exemplo, SAC, currículos para RH e fornecedores para a área 

de Suprimentos; 

h) Dar tratamento a 100% das mensagens e enviar as denúncias diariamente por e-mail 

diretamente aos responsáveis (pontos focais) pré-definidos; 

i) Responder, aquilo que for possível, aos denunciantes no ato do contato, conforme 

determinações prévias.  

j) Executar follow-up com os gestores responsáveis pelas providências relativas às 

denúncias após vencimento do prazo estipulado para tratamento das mesmas 

(geralmente 7 + 2 dias ou a combinar, dependendo do tipo da denúncia); 

k) Nos casos onde não obtivermos a resposta dos gestores após follow-up, encaminhar a 

pendência ao departamento responsável pelo canal de denúncias dentro da empresa; 

l) Analisar a coerência das respostas / ações que serão aplicadas; 

m) Prestar apoio ao contratante do serviço, para preparação do reporte aos Comitês de 

Ética e de Auditoria ou similares; 

n) Interagir com a Governança Corporativa, Auditoria Interna ou outro responsável; 

o) Sugerir aprimoramentos nos processos atuais, naquilo que for possível, frente às 

melhores práticas do mercado para atividades desta natureza; 

p) Manter gravadas e arquivadas as ligações por até 60 meses. 

 

5. Recebimentos de denuncias 

Sempre que um novo relato é recebido pela empresa contratada, é gerado um protocolo com 

informações detalhadas sobre o atendimento, que serão encaminhadas ao responsável do 

setor de comunicação da Nardini Agroindustrial, que imediatamente cuidará da tratativa do 

protocolo com o Comitê de Ética da empresa. 

Todas as notificações serão encaminhadas ao conselho de ética da empresa, que vai analisar e 

orientar as ações que devem ser tomadas.  

Ao ser averiguada a informação, a tratativa é enviada para a IAUDIT que faz o retorno ao 

relator, caso o mesmo tenha se identificado e deixado o telefone para contato, ou ainda, 

retornar a ligação após o prazo determinado para receber o retorno. 

A IAUDIT tem até 1 dia útil para efetuar a redação do relato e envio para a Nardini, que por sua 

vez, tem 30 dias úteis, ou mais, dependendo da gravidade da denúncia, para devolver a 

tratativa à IAUDIT. 



Todos os protocolos recebidos pela Nardini possuem sugestões de tratativas, que são 

elaboradas pela IAUDIT para auxilio da resolução do caso, que podem ser ou não adotadas 

pela empresa. 

6. Confidencialidade 

A parceria da Nardini com a IAUDIT garante total confidencialidade aos relatores, pois a 

escolha de se identificar ou não, deixar telefone para contato ou até mesmo ligar novamente 

com o protocolo de atendimento, fica a critério do relator. 

Uma das preocupações da empresa é de manter a integridade e confiança de seus clientes, 

colaboradores, comunidade e parceiros. 

7. Procedimentos em caso de identificação do denunciante 

No momento do atendimento, o relator tem a opção de se identificar ou não. Caso se 

identifique, o mesmo será chamado para uma conversa privada com membros do Comitê de 

Ética da empresa e assinará no ato da entrevista um termo de confidencialidade, atestando a 

veracidade das informações concedidas, que também é um documento que comprova a 

tratativa da Nardini. 

8. Sobre o Comitê de Ética 

O Comitê tem como objetivo avaliar as críticas, sugestões e preocupações relatadas na 

Ouvidoria Nardini. O comitê é formado por um representante de cada setor da empresa. É 

importante que os escolhidos estejam sempre, prontamente disponíveis para eventuais 

reuniões de emergência. 

Membros 

• Jurídico- Carolina Bosso 

• Recursos Humanos- Carlos Henrique Benicio 

• Comunicação- Cleânia Barros 

• Diretoria- Antonio Destri 

Todos os relatos, independente do meio, serão analisados com descrição e sigilo pelos 

membros do comitê de ética. 

9. Retorno  

O retorno com a tratativa dada aos casos pela Nardini Agroindustrial, poderá ser consultada 

diretamente com a consultoria IAUDIT que, caso o colaborador deixe o contato, será retornado 

ou o mesmo pode ligar e apresentar o protocolo do atendimento. 

O relator poderá ligar a qualquer momento para completar informações. 

Mensalmente a IAUDIT tem por obrigação enviar um relatório das denúncias e reclamações 

recebidas, para que a Nardini realize o acompanhamento de casos pendentes e controle da 

tabela de indicadores. 

10. Compromisso 



Esta política se aplica a todos os colaboradores da Nardini Agroindustrial, que se compromete 

em realizar e disponibilizar a Ouvidoria Nardini a todos os colaboradores, parceiros, clientes e 

comunidades, por meio dos meios de comunicação à disposição.  

Desta forma fica estabelecido que: 

a) Todos os colaboradores devem cumprir com as diretrizes descritas nesta política; 

alertando a área responsável em caso de violação da mesma; 

b) Para informar violações, deve-se entrar em contato com o setor de Recursos Humanos 

ou utilizar a Ouvidoria Nardini; 

c) A Nardini se compromete a adotar todas as medidas legais para proteger a 

confidencialidade dos relatores; 

d) Todas as denúncias serão averiguadas; 

e) A violação desta política resultará em penalidades, que serão definidas pela diretoria 

da empresa. 

 

11. Vigência 

Esta política passará a vigorar a partir da presente data nas unidades da Nardini Agroindustrial 

localizadas em Vista Alegre do Alto- SP e Aporé- GO, podendo ser revista com a periodicidade 

de 12 meses, pela área de Recursos Humanos. 

 

Vista Alegre do Alto, 01 de janeiro de 2018. 

 

 

 


